Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111409
Відкрита
Дата реєстрації: 08-06-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 1201220
Напрям фінансування: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 430.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

430.000

2. Замовник
Назва організації: Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37508596
Адреса: вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2, м. Київ, 01008, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442539394
Телефон: 380442536371
E-mail: meconomy@me.gov.ua
WWW: http://www.me.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації,
метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02568182
Підпорядкованість: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Адреса: вул. Метрологічна, буд. 4, м. Київ, 03143, Україна
Телефон: 380445265229
E-mail: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua
WWW: http://www.ukrcsm.kiev.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Удосконалення державного первинного еталона одиниці електричної напруги змінного струму в діапазоні від 1 до
1,2×330/√3 кВ та коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги ДЕТУ 08-05-99

Назва роботи (англ)
Improvement of the state primary standard of units of electrical AC voltage in the range 1 from 1,2х330/√3 kV and the
transformation scale coefficient of the electrical voltage

Мета роботи (укр)
Удосконалення системи метрологічного забезпечення виробництва та експлуатації трансформаторів напруги та засобів
вимірювань коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги

Мета роботи (англ)
Improvement of the metrological support system of production and operation of voltage transformers and measuring
instrument of measuring the coefficient of lange-scale conversion of electric voltage
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Енергетика та енергоефективність
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: метрологічне забезпечення виробництва та експлуатації трансформаторів напруги
Галузь застосування: регулювання та сприяння ефективного ведення економічної діяльності

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Проведення досліджень метрологічних характеристик еталона,
1

04.2021

12.2021

Остаточний звіт

розроблення документації до еталона відповідно до ДСТУ 3231:2007.
Підготовка та проведення роботи комісії. Складання остаточного
науково-технічного звіту

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 90.27.34
Індекс УДК: 621.317

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Сабатович Дмитро Артемович
Керівники роботи:
Кікало Валерій Миколайович

Відповідальний за подання документів: Білоус Світлана Валеріївна (Тел.: +38 (044) 526-36-69)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

